OBS De Plaats
Schoolwerf 1
1657 LD Abbekerk

INFO

T: 0229 - 581278
E:
info@obsdeplaats.nl
I: www.obsdeplaats.nl

Vrijdag 30 maart
Zaterdag 31 maart
Maandag 2 april
Woensdag 4 april
Vrijdag 6 april
Zaterdag 14 april

Hoera!

Donderdag 29 maart 2018
Goede Vrijdag; vrij
Oud papier lopers: Veerman, Rijnsbuger,
Witkamp, Matthijsen
Tweede Paasdag; vrij
MR vergadering
Afsluiting schoolthema Afval of niet?
Oud papier lopers: vd Haagen, Besseling, de
Vries, Tunderman

Verjaardagen
1 april Lotte groep 5
1 april Kevin groep 5
4 april Sebastiaan groep 4
4 april Kevin groep 2
5 april Jasmine groep 4

Van harte gefeliciteerd!
Alle groepen

Wist u dat?
Kinder Spel en Bouw
Aan alle superhelden van groep 2 tot en met groep 8:
Hou jij van hutten bouwen en leuke spellen doen? Kom dan meedoen met
Kinder Spel en Bouw, op de ijsbaan in Abbekerk van 10 tot en met 13 mei
(kleuters van groep 2 mogen 2 dagdelen sfeer proeven). De inschrijfavond
is inmiddels geweest, maar er is nog genoeg plek voor een paar extra
hutten.
Print het inschrijfformulier via onze website uit en lever deze met het
inschrijfgeld in een gesloten envelop in op Watermunt 16a, Abbekerk.
www.kinderspelenbouw.nl
Heeft je vader of moeder nog een vraag of opmerking voor ons? Stuur een
mail naar ksb_abbekerk@hotmail.com.
Op onze facebookpagina delen we het laatste nieuws rondom het project.
Met vriendelijk groet,
Ilse Blank
Bestuur KSB

Groep 1/2

Nieuws uit groep 1/2
Welkom!
Lynn van Breugel en Twan Wit zijn bij ons in de groep gekomen.
Welkom Lynn en Twan. We wensen jullie een fijne tijd op school.

Groep 3 en 4

Nieuws uit groep 3 en 4
Dansen
Op dinsdag 27 maart kwam er vanuit de Blauwe Schuit een dansjuf van de
Dansdoeners.
De dansen pasten helemaal bij het thema Afval of niet?.
We hebben bewogen als een zakje in de wind, als een rollende fles over de
vloer. We hebben gedanst met dweiltjes.
Het was super leuk!

Groep 4

Nieuws uit groep 4
Afval of niet?
Tijdens de afsluiting van ons schoolthema Afval of niet? zal het lokaal van
groep 4 een open atelier zijn waar geknutseld kan worden met afval. De
kinderen mogen (schoon) afval meenemen van thuis om mee te knutselen.

Groep 7/8

Nieuws uit groep 7/8
Verkeersexamen
Op donderdag 5 april doet groep 7-8 mee aan het nationale
verkeersexamen. Dit is een theoretisch examen. In de klas zijn we ons
hierop aan het voorbereiden. Er kan thuis geoefend worden via de website
van Veilig Verkeer Nerderland: examen.vvn.nl/oefenen

Voorstelling
Op donderdag 5 april gaan we kijken naar de voorstelling: Na Rosa. Deze
voorstelling wordt gegeven in Medemblik. Als voorbereiding voor kamp
gaan we hier op de fiets naar toe.

Kamp
Deze week krijgen de leerlingen het kampboekje mee.

Fijn weekend!

